
စားသုံးသူေဈးဆနန်း 

(Consumer Price Index) 

နှင့် 

ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်း 

(Rate of Inflation) 

အ ေြခအေန 

(၂၀၁၇ ခုနှစ ်ဇန်နဝါရီလ) 

၂၀၁၇ ခုနှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီလ 

ြပည်ေထာင်စုသမတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစိုးရ 

စီမံကိန်းနှင့်ဘ ာေရးဝန်ကီးဌာန 

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ  ့



အေကာင်းအရာ။ ၂၀၁၇ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွက် တစ်နိုင်ငံလုံး၏ ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်း 

အေြခအေန တင်ြပြခင်း 

၁။ ၂၀၁၂ ခုနှစ ်အေြခခံနှစ်ြဖင့် မို န့ယ်(၈၂)မို န့ယ်မှ ေစျးနန်းများကို အေြခခံ၍ ရနကု်န် မို ၊့ 

မနေလး မို နှ့င့် ေနြပည်ေတာ် အပါအ၀င် ြပည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးများနှင့် တစနုိ်င်ငံလံုး 

အတွက် စားသံုးသူေစျးဆနန်းနှင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်းကို ေြပာင်းလဲတွက်ချက် တင်ြပနုိင်ရန ်

၂၀၁၂ ခုနှစ ် နုိ၀င်ဘာလတွင် ဗဟုိစာရင်းအင်းအဖဲွသ့ည် အိမ်ေထာင်စု၀င်ေငွနှင့် စားသံုးမ 

စစတ်မး်ကုိ မို န့ယ်ေပါင်း (၈၂) မို န့ယ်တွင် နမူနာအိမ်ေထာငစ်ုေပါင်း (၃၂၆၆၉)ကို စစ်တမး် 

ေကာက်ယူခ့ဲပါသည်။ 

၂။ ၂၀၁၂ ခုနှစ ် အေြခခံနှစြ်ဖင့် စစ်တမ်းေကာကယူ်ရာတွင် ကုန်ပစည်းအမျိုးအစားများမှာ 

အများသုံးစွဲသည့်ကုန်ပစည်းနှင့် ဝန်ေဆာင်မအမျို းအစားေပါင်း (၄၃၈)မျိုး ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ 

စားသံုးသူေစျးဆနန်း တွက်ချက်ရန်အတွက် အစားအစာအုပ်စုတွင်ကုန်ပစည်း (၁၀၈)မျို းနှင့် 

အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စတွုင် ကုနပ်စည်းအမျိုးအစား (၁၆၆)မျို း ေရွးချယ်ထား ပီး၊ 

ယခင်က ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကို အေြခခံ၍ ေငွေကးေဖာင်းပမွနန်းကုိ တွက်ချက်ခ့ဲေသာ်လည်း ယခအုခါ 

၂၀၁၂ ခုနှစ် စစ်တမ်းအေပ အေြခခံ၍ အေြခခံနှစ ် (Base Year) အား ေြပာင်းလဲ တွကခ်ျက်ခ့ဲ 

ပါသည်။ ထိုြ့ပင ်တက်ွချက်မကုိ လက်ရှိကာလ စားသံုးမပံုသ ာန်အား ထငဟ်ပေ်စေရးအတွက် 

မူလက ကုန်ပစည်းအမျိုးအမည် (၁၅၈)မျိုးမှ ယခုအခါ (၂၇၄)မျို းသုိ ့တုိးချဲ ေ့ကာက်ခံ တွက်ချက် 

ခဲ့ပါသည်။ 

၃။ ၂၀၁၂ ခုနှစ ်အေြခခံနှစ်တွင် အစားအစာအုပ်စုအတွက် သံုးစွဲသည့် အေလးေပး ရာခိုင်နန်း 

မှာ (၅၈.၅၁)% ရှိ၍၊ အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စုအတွက် သံုးစွဲသည့် အေလးေပးရာခုိင်နန်းမှာ 

(၄၁.၄၉)% ရှိပါသည်။ 

၄။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အေြခခံနှစ်ြဖင့် တွကခ်ျက်ထားေသာ ၂၀၁၇ ခုနှစ ် ဇန်နဝါရီလ အတက်ွ 

တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စားသံုးသူေဈးဆနန်းမှာ အစားအစာအုပ်စုအတွက် (၁၄၄.၇၂)၊ အစားအစာ 

မဟတုေ်သာအုပ်စုအတွက် (၁၁၅.၀၆)နှင့် အုပ်စုအားလံုးအတွက်(၁၃၂.၄၁) ြဖစ်ရာ လွန်ခ့ဲေသာ 

ဒီဇင်ဘာလ အေြခအေန (၁၃၂.၃၉) နှင့်နင်းယှဉ်ပါက သိသာစွာေြပာင်းလဲမမရိှပါ။ 





တစ်နိုင်ငံလုံး၏ စားသုံးသူေဈးဆနနး်(Comsumer Price Index) 

(၂၀၁၇ ခုနှစ ်ဇနန်ဝါရီလ)  
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2016 ခုနစ်ှ 2017 ခုနှစ်

စားသံုးသေူဈးဆနနု်း အစားအစာအုပ်စု အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု

(အေခြ ခံနှစ်၊ 2012 = 100) ေဈးဆနုနး်



 

 

တစ်နုိင်ငံလံုး၏စားသံုးသူေဈးဆနန်းနင့်ှေငွေကးေဖာင်းပွမနန်းအေြခအေနတင်ြပချက် 

 (၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ) 

မာတိကာ 

အမှတ် 

စဉ ်
အေကာင်းအရာ 

စာမျက် 

နှာ 

၁ စုစုေပါင်းစားသုံးသူေဈးဆနန်း (အေြခခံနစ်ှ ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ ်= ၁၀၀) ၁ 

၂ အုပ်စုအလိုက်အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း ၁ 

၃ ေဈးနန်းေြပာင်းလဲမများကိုြခုံ ငုံသုံးသပ်တင်ြပြခင်း ၄ 

၄ ၂၀၁၂  ခုနှစ ်အ ေြခခံနှစ်ြဖင့် ေငေွကးေဖာင်းပွမအေြခအေနတင်ြပြခင်း ၆ 

ဇယား ၁ တစ်နုိင်ငံလံုး၏အုပ်စုအလုိက်စားသံုးသူေဈးဆနန်းနှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်း ၈ 

 (အေြခခံနှစ ်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ ်= ၁၀၀)  

ဇယား ၂ တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များနှင့် မို ကီ့း(၃) မို၏့ စားသံုးသူေဈးဆနန်းနှင့်  ၉ 

 ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်း (အေြခခံနှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ ်= ၁၀၀)  

ဇယား ၃ အဓိကကျေသာကုန်ပစည်းများ၏လက်လီေဈးနန်းေြပာင်းလဲမများ ၁၀ 

 (အေြခခံနှစ ်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ ်= ၁၀၀)  

ဇယား ၄ တစ်နုိင်ငံလံုး၏စားသံုးသူေဈးဆနန်းနှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်းပံုြပကားချပ် ၁၁ 

 (အေြခခံနှစ ်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ ်= ၁၀၀)  

 



 

တစ်နိုင်ငံလုံး၏စားသုံးသူေဈးဆနန်းနှင့်ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်းစိစစ်ချက် 

(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ) 

၁။ စုစုေပါင်းစားသုံးသူေဈးဆနန်း (အေြခခံနှစ် ၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ ်= ၁၀၀) 

 ၂၀၁၇ ခုနှစ ် ဇန်နဝါရီလအတွက် စားသံုးသူေဈးဆနန်းမှာ ၁၃၂.၄၁ ြဖစ်ရာ လွန်ခ့ဲေသာ 

၂၀၁၆ ခုနှစ ် ဇန်နဝါရီလ အေြခအေန ၁၂၂.၈၈ နှင့်နင်းယှဉ်ပါက ယခင်နှစ်ကထက် ၇.၇၆ % 

ြမင့်တက်လာပါသည်။ 

 ၂၀၁၇ ခုနှစ ်ဇန်နဝါရီလ တစ်နှစ်ပျမ်းမ  ေငွေကးေဖာင်းပွမနနး်မှာ ၆.၉၇% ြဖစ်ေပ ခဲ့ရာ 

လွန်ခ့ဲေသာ ၂၀၁၆ ခုနှစ ် ဒီဇင်ဘာလ တစ်နှစ်ပျမ်းမ  ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်း ၇.၀၂% နှင့် 

နင်းယှဉ်ပါက တိုးနန်းမှာ ယခင်လကထက် အနည်းငယ်ကျဆင်းလာသညကုိ် ေတွရ့ှိရပါသည်။ 

၂၀၁၇ ခုနှစ ် ဇန်နဝါရီလ၏ စားသုံးသူေဈးဆနန်းကို ယခင်လနှင့်နင်းယှဉ်ပါက သိသာစွာ 

ေြပာင်းလဲမမရိှေကာင်းေတွ ရိှ့ရပါသည်။ 

  ယခုလတွင် ြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ စားသံုးသူေဈးဆနန်းများကို ယခင်နှစ ်အလားတူကာလနှင့် 

နင်းယှဉ်ပါက ရခိုင်ြပည်နယ်၏ စားသံုးသူေဈးဆနန်းမှာ ၁၃.၉၁%ြဖင့် အြမင့်ဆုံး ေြပာင်းလဲမ 

ြဖစ်ေပ ခဲ့ေကာင်းေတွရ့ပါသည်။ အလားတူစာွပင် ကချင်ြပည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 

တုိတွ့င်လည်းေြပာင်းလဲမရာခုိင်နန်းများခ့ဲပါသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအေနြဖင့် ြခုံ ငုံကည့်လင် 

နှစ်အလိုက် ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်း(Year on Year Inflation)မှာ ယခငလ်တငွ် ၆.၅၅% ရိှရာမှ 

ယခုလတွင် ၇.၇၆% ြဖစ်သြဖင့် တုိးနန်းအရိှန်မှာ ဆက်လက်ြမင့်တက်လာေကာင်း ေတွရ့ှိရ 

ပါသည်။ 

၂။ အုပစ်ုအလိုက်အေသးစိတ်စိစစ်ြခင်း  

 ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း ြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ တစ်နုိင်ငံလံုးအတွက် စားသံုးသူေဈးဆနန်း 

များကုိ ဇယား(၁) ြဖင့် အုပ်စုအလုိက် ေအာက်ပါအတုိင်း သုံးသပ်တင်ြပအပ်ပါသည်။  

 
(က) အစားအစာအုပစု်ေဈးဆနနး်သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ ် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၄၄.၇၂ ရိှ၍၊ 

ယခင်နှစ်၏ ေဈးဆနန်းမှာ ၁၃၁.၈၉ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၉.၇၃% ြမင့်တက်လာခဲ့ ပီး၊ 

လွန်ခဲ့ေသာလနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ရာခိုင်နန်းအနည်းငယ်သာကျဆင်းလာပါသည်။ 



 

 

(ခ) ေဆးလိပ်နှင့်အေဖျာ်ယမကာအုပ်စုေဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ ် ဇန်နဝါရီလ၌ 

၁၃၄.၄၀ ရိှ၍၊ ယခင်နှစ်၏ ေဈးဆနနး်မှာ ၁၃၁.၉၃ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၁.၈၇% 

ြမင့်တက်လာခ့ဲ ပီး၊ လွန်ခ့ဲေသာလနှင့်နင်းယှဉ်ပါက ၁.၅၀% ြမင့်တက်လာခ့ဲပါသည်။  

(ဂ) အ၀တ်အထည်ေဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ ် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၁၆.၆၆ ရိှ၍၊ ယခင် 

နှစ်၏ ေဈးဆနန်းမှာ ၁၁၃.၀၃ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၃.၂၁% ြမင့်တက်လာခ့ဲ ပီး၊ 

လွန်ခဲ့ေသာလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက သိသာစာွေြပာင်းလဲမမရိှပါ။  

(ဃ) အိမ်လခနှင့်အိမ်ြပင်ခအုပ်စုေဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ ် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၃၄.၉၃ 

ရှိ၍၊ ယခင်နှစ်၏ ေဈးဆနနး်မာှ ၁၂၆.၄၇ ြဖစေ်သာေကာင့် ၆.၆၉% ြမင့်တက် 

လာခဲ့ ပီး၊ လွန်ခဲ့ေသာလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ရာခိုင်နန်း အနည်းငယ်သာ ြမင့်တက် 

လာခဲ့ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင်ပါ၀င်ေသာ သစ်၊ သွပ်နှင့် ဘလိပေ်ြမ  ေဈးနန်းများမှာ 

ယခင်လကထက် အနည်းငယ်ြမင့်တက်လျက်ရိှသည်ကုိ ေတွရ့ှိရပါသည်။  

(င) အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစည်းနှင့်ြပုြပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အုပ်စုေဈးဆနန်းမာှ ၂၀၁၇ 

ခုနှစ ်ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၁၃.၅၀ ရိှ၍၊ ယခင်နှစ်၏ ေဈးဆနန်းမှာ ၁၁၂.၀၀ ြဖစ်ေသာ 

ေကာင့် ၁.၃၄% ြမင့်တက်လာခဲ့ ပီး၊ လွန်ခဲ့ေသာလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက သိသာစွာ 

ေြပာင်းလဲမမရိှပါ။  

(စ) ကျန်းမာေရးအုပ်စုေဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ ်ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၃၀.၈၄ ရှိ၍၊ ယခင် 

နှစ်၏ ေဈးဆနန်းမှာ ၁၂၆.၈၅ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၃.၁၄% ြမင့်တက်လာခဲ့ ပးီ၊ 

လွန်ခဲ့ေသာလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက(၀.၁၆) ရာခိုင်နန်း ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ 

ဤအုပ်စုေဈးဆနန်းြမင့်တက်ခဲ့ရြခင်းမှာ ရာသီဥတုေကာင့် နှာေစးေချာင်းဆုိးသူ 

များလာ ပီး၊ အားေဆးနှင့် ေဆးဝါးကုနက်ျစရိတ် ေဈးနန်းများ ပိုမိုလာခဲ့၍ 

ြဖစ်ပါသည်။  

(ဆ) သယ်ယူပိုေ့ဆာငေ်ရးအုပ်စုေဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ ်ဇန်နဝါရီလ၌ ၉၆.၂၄ ရိှ၍၊ 

ယခင်နှစ်၏ ေဈးဆနန်းမှာ ၈၉.၉၃ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၇.၀၂% ြမင့်တက်လာပးီ၊ 

လွန်ခဲ့ေသာလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၃၉% ဆက်လက် ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ယင်း 

အုပ်စုေဈးဆနန်းတွင ် ပါ၀င်ေသာ   ဓာတ်ဆီေဈးနန်းမှာ တစ်ဂါလံလင် ၃၂၂၂.၉၆ 



 

 

ကျပ်မ ှ၃၃၄၁.၇၇ကျပ်၊ ဒီဇယ်ဆီတစ်ဂါလံလင် ၃၁၃၄.၇၅ကျပ် မ ှ၃၂၆၇.၈၈ကျပ ်

သုိလ့ည်းေကာင်း၊ သိသာစာွ ြမင့်တက်လာခ့ဲ၍ ြဖစပ်ါသည်။   

(ဇ) ဆက်သွယ်ေရးအုပ်စုေဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ ် ဇနန်ဝါရီလ၌ ၉၃.၆၇ ရိှ၍၊ 

ယခင်နှစ်၏ ေဈးဆနန်းမှာ ၉၅.၉၄ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၂.၃၆% ကျဆင်းလာ 

ေသာ်လည်း လွန်ခဲ့ေသာလနှင့် နင်းယှဉ်ပါကလည်း ရာခိုင်နန်းအနည်းငယ်သာ 

ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ ယင်းအုပ်စုတွင်ပါ၀င်ေသာ မုိဘုိင်းဖုန်းေဈးနန်းများမာှ 

ေဈးကွက်တွင် Model အသစ်ထွက်ရိှမ များလာ ပီး ြပည်ပတင်သွင်းမမှာ နိုဝင်ဘာ 

လတွင် အေမရိကန်ေဒ လာ ၂၅.၈၄(သန်းေပါင်း)ရိှရာမှ ဒီဇင်ဘာလတွင ်

အေမရိကန်ေဒ လာ ၆၄.၈၇ (သန်းေပါင်း)တုိးြမှင့် တင်သွင်းမတိုေ့ကာင့် သိသာစာွ 

ြမင့်တက်ခဲ့ြခင်းမရှိပါ။   

(ဈ) အပန်းေြဖြခင်းနှင့်ယဉ်ေကျးမအုပစ်ုေဈးဆနနး်မှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ၌ 

၁၀၅.၂၆ ရိှ၍၊ ယခင်နှစ်၏ ေဈးဆနနး်မှာ ၁၀၃.၇၅  ြဖစ်ေသာေကာင့် ၁.၄၆% 

ြမင့်တက်လာခဲ့ ပီး၊ လွနခ့ဲ်ေသာလနှင့် ထူးြခားစွာေြပာင်းလဲမမရိှပါ။ ဤအုပ်စုတွင် 

ပါ၀င်ေသာ ကွန်ပျူတာများမှာ နုိင်ငံြခား ေငွလဲလှယ်နန်း ြမင့်တက်ေနြခင်းေကာင့် 

ေဈးနန်းများ ြမင့်တက်လာခဲ့၍ြဖစ်ပါသည်။ 

(ည) ပညာေရးအုပ်စုေဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၇ ခနှုစ် ဇနန်ဝါရီလ၌ ၁၂၂.၂၄ ရိှ၍၊ ယခင် 

နှစ်၏ ေဈးဆနန်းမှာ ၁၁၇.၄၈ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၄.၀၅% ြမင့်တက်လာခဲ့ ပီး၊ လွန် 

ခဲ့ေသာလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ေြပာင်းလဲမမရိှပါ။ 

(ဋ) ြပင်ပအစားအေသာက်အုပ်စုေဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ ် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၁၁.၁၆  

ရှိ၍၊ ယခင်နှစ်၏ ေဈးဆနနး်မှာ ၁၀၈.၀၈ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၂.၈၅% ြမင့်တက် 

လာခဲ့ ပီး၊ လွန်ခဲ့ေသာလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ရာခုိငန်န်းအနညး်ငယ် ြမင်တ့က်လာ 

ခဲ့ပါသည်။ ြပင်ပမှ၀ယ်ယူစားေသာက်ေသာ လက်ဖက်အေကာ်စံု၊ ဒန်ေပါက်၊ 

လက်ဖက်ရည်နှင့် ေကာ်ဖီေဈးနန်းများ ြမင့် တက်လာေသာေကာင့်ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဌ) အေထွေထွကုန်ပစည်းအုပ်စုေဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ ် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၁၉.၉၃ 

ရှိ၍၊ ယခင်နှစ်၏ ေဈးဆနနး်မှာ ၁၁၃.၇၈ ြဖစ်ေသာေကာင့် ၅.၄၁% ြမင့်တက်လာ 



 

 

ခဲ့ေသာ်လည်း၊ လန်ွခ့ဲေသာလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၃၁ ရာခိုင်နန်း ြမင့်တက်လာခဲ့ 

ပါသည်။ ဤအုပ်စုတွင် ေခါင်းေလ ာ်ရည်၊ မိတ်ကပ်နှင့် ေရထည်ပစည်း ေဈးနန်း 

များ ြမင့်တက်လာခဲ့၍ြဖစ်ပါသည်။ 

 (ဍ) အစားအစာမဟုတေ်သာအုပ်စုေဈးဆနန်းမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ ် ဇန်နဝါရီလ၌ ၁၁၅.၀၆ 

ရှိ၍၊ ယခငနှ်စ၏် ေဈးဆနနး်မှာ ၁၁၀.၀၉ြဖစ်ေသာေကာင့် ၄.၅၁% ြမင့်တက် 

လာခဲ့ ပီး၊ လွန်ခဲ့ေသာလနှင့် နင်းယှဉ်ပါက ၀.၂၁% ြမင့်တက်လာခဲ့ပါသည်။ 

၃။      ေဈးနန်းေြပာင်းလဲမများကိုြခုံ ငံုသုံးသပ်တင်ြပြခင်း 

 ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ြဖစ်ေပ ခဲ့ေသာ ကုန်ပစည်းေဈးနန်း ေြပာင်းလဲမ အေြခ 

အေနများကို ေအာက်ပါအတိုင်း သုံးသပ်တင်ြပအပ်ပါသည်။ 

         (က) ယခုလတွင်ြဖစ်ေပ ခဲ့ေသာ ဆန်(ဧည့်မထ)ေဈးနန်းမှာ ယခင်လကထက် ၀.၆၀% 

ြပန်လည်ြမင့်တက်ခဲ့ပါသည်။ ကချင်ြပည်နယ၊် ကယားြပည်နယ်၊ ရခိုင်ြပည်နယ်နှင့် 

ရန်ကုန် မိုတ့ိုတွ့င် ြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ ဆန်ေဈးနန်းများမှာ ယခင်လကထက် အနည်း 

ငယ်ြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည်။ ဆန်သစ်ေပ ချိန်ြဖစ်၍ ေဈးကွက်တွင် ဆန်ေဟာငး် 

များရှားပါးလာ၍ ေဈးနန်းြမင့်တက်လာြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ကျန်တုိင်းေဒသကီးနှင့် 

ြပည်နယ်များတွင် မုိးစပါးေပ ချိနြ်ဖစ်၍  ဆန်ေဈးနန်းများမှာ ယခင်လကထက် 

ကျဆင်းလာပါသည်။ 

         (ခ) စားသံုးဆီအုပ်စုတွင်ပါ၀င်ေသာ ေြမပဲဆီေဈးနန်းမှာ ယခင်လကထက် ကျဆင်း 

လာေသာ်လည်း နှမ်းဆီေဈးနန်းနှင့် စားအုန်းဆီေဈးနန်းမှာ ယခင်လကထက် 

ြမင့်တက်လျက်ရိှသည်ကို ေတွရ့ှိရပါသည်။ ယခလုတင်ွ ြပည်ပစားအုန်းဆီ 

ေဈးနန်းမှာ မက်ထရစ်တစ်တန်လင် အေမရိကန်ေဒ လာ ၆၉၈.၉၇ ရှိခဲ့ရာမှ 

ယခုလတွင် အေမရိကန်ေဒ လာ ၆၉၈.၂၇ြဖစ်သြဖင့် သိသာစာွေြပာင်းလဲမမရိှခဲ့ 

ေသာ်လည်း စားအုန်းဆီ စားသံုးမပိုမိုများြပားလာေသာေကာင့် ေဈးနန်းများ 

ြမင့်တက် လာြခင်းြဖစ်ပါသည်။     

(ဂ) အသား၊ငါးနှင့်ဥအုပ်စုတွင် ပါ၀င်ေသာ အမဲသားနှင့် ဝက်သားေဈးနန်းမှလဲွ၍  

ကက်သား၊ ဘဲသား၊ ဆိတ်သား၊ ကက်ဥ၊ ဘဲဥ၊ ငါးအစိုနှင့် ငါးေြခာက်ေဈးနန်း၊ 



 

 

ပုစွန်ေြခာက်ေဈးနန်းများ ကျဆင်းလာခဲ့ပါသည်။ ေလလံေဈးနန်းများ ြမင့်တက် 

ေန၍ အမဲသားေဈးနန်းများြမင့်တက်လာပါသည။် 

      (ဃ) အချိုဟ့င်းသီးဟင်းရက်ွေဈးနန်းများကုိ ေလ့လာကည့်ပါက ေဆာငး်ရာသီြဖစ်ြခင်း 

ေကာင့် သီးနံှအထွက်များလာ ပီး ယခင်လကထက် ေဈးနန်းများ ကျဆင်းလာပါ 

သည်။ ေရ ကီးေရလမံေကာင့် ေဆာင်းခရမ်းချဉ်သီး စိုက်ပျို းချိန် ေနာက်ကျခ့ဲ၍ 

အထွက်ေနာက်ကျခ့ဲသြဖင့် ယခုလတွင်မူ  ခရမ်းချဉ်သီးထွက်ရှိလာ ပီး ေဈးကွက် 

အတွင်းဝင်ေရာက်မများ လာေသာေကာင့်  ခရမ်းချဉ်သီးေဈးနန်းများ သိသာစာွ 

ကျဆင်းလာပါသည်။ သုိေ့သာ် ပဲေဈးနန်းများ၊ စားဖိုေဆာင်ပစည်းြဖစ်ေသာ 

အာလူး၊ ငရုတ်သီးေြခာက်(အပု)၊ ကက်သွန်နနှီင့် ကက်သွနြ်ဖူေဈးနန်းများ 

ြမင့်တက်လာပါသည်။ ပဲအသစ်မေပ ေသး၍ ေဈးကွက်တွင် ပဲေဟာင်းများနည်း 

ပါးလာေသာေကာင့် ေဈးနန်း ြမင့်တက် လာြခင်းြဖစ်ပါသည်။  

     (င) ေဆးလိပ်နှင့်အေဖျာ်ယမကာအုပ်စုရှိေဈးဆနန်းမှာ ယခင်လကထက် သိသိသာသာ 

ြမင့်တက်လာပါသည်။ ထိုသိုြ့ဖစ်ရြခင်းမှာ ဤအုပ်စုတွင်ပါ၀င်ေသာ ကွမ်းရွက် 

ေဈးနန်းမှာလွန်ခ့ဲေသာလများအတွင်း ြဖစ်ေပ ခ့ဲေသာ ေရကီးေရလ ံမများေကာင့် 

ကွမ်းြခံအပျက်အစီးများခဲ့သည့်အြပင် ကွမ်းရွက်စိုက်ပျို းသူများ ေလျာ့နည်းလာ 

ြခင်းေကာင့် ေဈးနန်းများအဆမတန်ြမင့်တက်လာခဲ့၍ြဖစ်ပါသည်။                                    

(စ) ယခုလတွင်ြဖစ်ေပ ခဲ့ေသာ ေရေဈးနန်းမှာ ၁၅ပဲရည် တစ်ကျပ်သားလင်            

၈၁၂၃၆၆ ကျပ် ြဖစ်သြဖင့် လွန်ခဲ့ေသာလကထက် ၀.၃၁%ြမင့်တက်ခဲ့ ပီး၊ လွန်ခဲ့ 

ေသာနှစ်နှင့် နင်းယှဉ်ပါကလည်း ၁၁.၉၈% ြမင့်တက်လျက်ရိှပါသည်။ ကမာေရ 

ေဈးနန်းအေနြဖင့် တစ်ထရိုင်ေအာင်စလင် အေမရိကန်ေဒ လာ ၁၁၅၂ ရိှရာမှ 

၁၁၉၄သုိ ့ ြမင့်တက်လာပါသည်။ ကမာ့ေရေဈးြမင့်တက်လာသက့ဲသုိ ့ အေမရိကန ်

ေဒ လာေငွလဲနန်း ြမင့်တက်လာသည့်အတွက် ြမန်မာ့ေရေဈးနန်းလိုက်ပါ ြမင့်တက်  

လာသည်ကုိ  ေတွရ့ှိရပါသည်။  

(ဆ) ၂၀၁၇ ခုနှစ ် ဇနန်ဝါရီလအတွင်း ြဖစ်ေပ ခဲ့ေသာ ေလာင်စာဆီေဈးနန်းများတွင် 

ဒီဇယ်ဆီနှင့် ဓာတ်ဆီေဈးနန်းများမှာ ယခင်လကထက် ၃.၅၄% နှင့် ၃.၇၆% 



 

 

အသးီသးီ ြမင့်တက်လာပါသည်။ ြပည်ပမှ တင်သွင်းေသာ ေလာင်စာဆီေဈးနန်း 

များတွင် ဒီဇယ်ဆီတစ်စည်လင် အေမရိကန်ေဒ လာ ၆၂.၉၃ မ ှ၆၅.၁၆ သုိလ့ည်း 

ေကာင်း၊ ဓာတ်ဆီတစ်စည်လင် အေမရိကန်ေဒ လာ ၆၄.၄၃ မ ှ၆၆.၈၅ သုိလ့ည်း 

ေကာင်း ြမင့်တက်ခဲ့ေသာေကာင့် ကုမဏီြဖန်သ့ည့်ေဈးနန်း ြမင့်လာ ပီး ြပည်တွင်း 

ေလာင်စာဆီ ေဈးနန်းများ ဆက်လက်ြမင့်တက်လာြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ထုိြ့ပင် 

ပွင့်လင်းရာသြီဖစ်၍ ခရီးသာွးလာမများလာ ပီး သုံးစွဲမများေသာေကာင့် ဓာတ်ဆီ 

နှင့် ဒီဇယ်ေဈးနန်းများ ြမင့်တက်လာပါသည်။  

 ြပည်နယ်နှင့်တိုင်းေဒသကီးများတွင် သဘာဝေဘးအနရာယ် ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်းေကာင့် 

စိုက်ပျို းေြမပျက်စီးြခင်း၊ စုိက်ပျိုးသီးနံှအထွက်နန်းေလျာ့ကျြခင်း၊ ေရ ကီးေရလ ံမေကာင့် တံတား 

များပျက်စီးြခင်း၊ ကားလမ်း၊ ရထားလမ်းများ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ေရး ြပတ်ေတာက်ြခင်း 

များေကာင် ့ကုန်စည် စီးဆင်းမ အခက်အခဲြဖစ်ကာ ကုန်ကမ်းေစျးနန်းများ ြမင့်တက်လာြခင်း၊ 

ပိုေ့ဆာင်ဆက်သွယ်ေရးခက်ခဲသည့်အတွက် သယ်ယူပိုေ့ဆာင်စရိတ်ြမင့်တက်ြခင်း၊ အေမရိကန် 

ေဒ လာေစျးနန်းဆက်လက်ြမင့်တက်လာြခင်းေကာင့် သွင်းကုန်ေစျးနန်းများ တက်လာြခင်း 

စသည့် အေကာင်းရင်းများေကာင့် ေဈးနန်းအေြပာင်းအလဲများစွာ ြဖစ်ေပ လျက်ရှိပါသည်။  

 

၄။ ၂၀၁၂  ခုနှစ ်အ ေြခခံနှစ်ြဖင့် ေငွေကးေဖာင်းပွမအေြခအေနတင်ြပြခင်း 

(က) တစ်နိုင်ငံလုံးအတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ ် အ ေြခခံနှစ်ြဖင့် စားသုံးသူေဈးဆနန်းအေပ  

အ ေြခခံတွက်ချက်ထားေသာ ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်းမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 

အထိ တစ်နှစ်ပျမ်းမ  (+)၆.၉၇ ရိှ၍ ဒီဇင်ဘာလအထိ တစ်နှစ်ပျမ်းမ  (+)၇.၀၂ နှင့် 

နင်းယှဉ်ပါက အနည်းငယ်သာ ေလျာန့ညး်လာပါေကာင်းနှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် 

ဇန်နဝါရီလနှင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ ်ဇန်နဝါရီလတုိ၏့ နှစ်အလိုက် ေြပာင်းလဲမကို နင်းယှဉ် 

ပါ က  (Year on Year Inflation) မှာ ၇.၇၆%ြဖစ်သည့်အတွက် ယခင်လကထက် 

၁.၂၁%ေလျာ့နည်းလာ ေကာင်းေတွရိှ့ရပါသည်။ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ခ) တုိင်းေဒသကီး၊ ြပည်နယ်များနှင့် မို ကီ့း(၃)မို၏့ စားသံုးသူေဈးဆနန်းနှင့် ပျမ်းမ  ေငေွက

ဒုတိယအြမင့်ဆံုး၊ ကယားြပည်နယ်တွင် ၁၀.၅၅% ြဖင့် တတိယအြမင့်ဆံုး 

အသီးသီး ြဖစ်ေပ လျက် ရှိပါသည်။ နှစအ်လုိက်ေငွေကးေဖာင်းပွမနန်းမှာ 

ရခိုင်ြပည်နယ်တွင် ၁၃.၉၁% ြဖင့်ေြပာင်းလဲမအများဆံုးြဖစ်ေပ ခဲ့ ပးီ၊ 

ချင်းြပည်နယ ်တွင ် ၂.၄၂%ြဖင့် ေြပာင်းလဲ မ % အနည်းဆံုးြဖစ်ေပ ခ့ဲပါေကာင်း 

အစီရင်ခံတင်ြပအပ်ပါသည်။ 



အေြခခံနှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

2017 ခုနှစ်

ဇန်နဝါရီလ ဒီဇင်ဘာလ ဇန်နဝါရီလ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

အုပ်စုအားလံုး 100.00 122.88 132.39 132.41 0.02 7.76 6.97

01 အစားအစာအုပ်စု 58.51 131.89 144.85 144.72 -0.09 9.73 9.27

02 ေဆးလိပ်နှင့်အေဖျာ်ယမကာ 1.65 131.93 132.42 134.40 1.50 1.87 8.71

03 အဝတ်အထည် 3.23 113.03 116.67 116.66 -0.01 3.21 4.44

04 အိမ်လခနှင့်အိမ်ပြ င်ခ 8.07 126.47 134.82 134.93 0.08 6.69 5.70

05 အိမ်အသုံးအေဆာင်ပစည်းနှင့် 2.34 112.00 113.47 113.50 0.03 1.34 4.30

 ပြ ုပြ င်ထိန်းသိမ်းစရိတ်

06 ကျန်းမာေရး 2.13 126.85 130.63 130.84 0.16 3.14 5.73

07 သယ်ယူပို့ေဆာင်ေရး 10.13 89.93 95.87 96.24 0.39 7.02 -3.40

08 ဆက်သွယ်ေရး 1.62 95.94 93.64 93.67 0.03 -2.36 -1.28

09 အပန်းေဖြ ခြ င်းနှင့်ယဉ်ေကျးမု 1.02 103.75 105.26 105.26 0.01 1.46 2.34

10 ပညာေရး 2.15 117.48 122.24 122.24 0.00 4.05 3.54

11  ပြ င်ပအစားအေသာက် 5.95 108.08 111.09 111.16 0.07 2.85 4.24

12 အေထွေထွကုန်ပစည်း 3.21 113.78 119.57 119.93 0.31 5.41 7.30

အစားအစာမဟုတ်ေသာအုပ်စု 41.49 110.09 114.82 115.06 0.21 4.51 3.19

2016 ခုနှစ်
နှစ်အလုိက်
ေငွေကြ း
ေဖာင်းပွမုနုန်း

ပျမ်းမေငွေကြ း
 ေဖာင်းပွမုနုန်း 

(2017ခုနှစ်
ဇန်နဝါရီလ 
အထိ)

ေငွေကြ းေဖာင်းပွမုနုန်း
ဇယား(1)တစ်နုိင်ငံလံုး၏အုပ်စုအလုိက်စားသံုးသူေစျးဆနုန်းနှင့် 

COICOP
Code

အေလးေပး
ရာခုိင်နုန်း

(2017 ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ)

အုပ်စုအမည်

ယခင်လနှင့်
နုိင်းယှဉ်လင်
ေပြ ာင်းလဲ
သည့်
ရာခုိင်နုန်း



အေြခခံနှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀

2017 ခုနှစ်

ဇန်နဝါရီလ ဒီဇင်ဘာလ ဇန်နဝါရီလ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 ကချင်ပြ ည်နယ် 3.14 121.82 136.79 138.26 1.07 13.50 6.49

2 ကယားပြ ည်နယ် 0.53 129.96 135.70 140.26 3.36 7.92 10.55

3 ကရင်ပြ ည်နယ် 3.02 111.75 120.93 120.56 -0.31 7.88 7.97

4 ချင်းပြ ည်နယ် 0.93 174.01 177.63 178.22 0.33 2.42 10.94

5 စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီး 11.28 120.87 132.32 131.87 -0.34 9.10 5.08

6 တနသာရီတိုင်းေဒသကီး 2.50 110.76 116.80 118.31 1.29 6.82 4.48

7 ပဲခူးတိုင်းေဒသကီး 8.57 122.38 130.87 129.77 -0.84 6.04 6.79

8 မေကွးတိုင်းေဒသကီး 10.70 123.48 134.31 134.26 -0.04 8.73 5.23

9 မနေလးတိုင်းေဒသကီး 7.43 120.43 130.20 129.27 -0.72 7.34 6.02

10 မွန်ပြ ည်နယ် 4.85 113.93 122.76 123.54 0.63 8.43 4.78

11 ရခိုင်ပြ ည်နယ် 4.84 138.75 157.52 158.05 0.34 13.91 14.04

12 ရန်ကုန်တိုင်းေဒသကီး 7.21 120.87 126.80 127.13 0.26 5.17 5.57

13 ရှမ်းပြ ည်နယ် 9.75 130.05 141.58 141.13 -0.31 8.52 9.26

14 ဧရာဝတီတိုင်းေဒသကီး 10.07 126.10 130.54 131.68 0.87 4.42 5.99

15  ပြ ည်ေထာင်စုနယ်ေမြ 1.31 117.52 127.72 126.20 -1.19 7.38 9.09

16 ရန်ကုန်မြ ို့ 10.68 123.91 133.33 133.88 0.42 8.05 9.62

17 မနေလးမြ ို့ 2.57 111.91 120.85 120.17 -0.56 7.38 3.59

18 ေနပြ ည်ေတာ် 0.64 117.86 123.64 122.52 -0.91 3.95 4.89

100.00 122.88 132.39 132.41 0.02 7.76 6.97

အ
မှတ်
စဉ်

နှစ်အလုိက်
ေငွေကြ း
ေဖာင်းပွမုနုန်း

ပျမ်းမေငွေကြ း
ေဖာင်းပွမုနုန်း 
(2016 ခုနှစ် 
ဇန်နဝါရီလ 
အထိ)

တစ်နုိင်ငံလံုး

ဇယား(2)တုိင်းေဒသကီး၊ ပြ ည်နယ်နှင့် မြ ို့ ကီး(3) မြ ို့၏ စားသံုးသူေစျးဆနုန်းနှင့်

ေငွေကြ းေဖာင်းပွမုနုန်း
(2017 ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ)

တုိင်းေဒသကီး/ ပြ ည်နယ်
အေလးေပး
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၂၀၁၆ ခုနှစ် ၂၀၁၇ ခုနှစ်

ဒီဇင်ဘာလ
(ကျပ်)

ဇန်နဝါရီလ
(ကျပ်)

၁ ဆန် ဧည့်မထ (35%)  ပြ ည် 1275.09 1282.80 1196.84 0.60 7.18

၂  ေမြ ပဲဆီ  ပြ ည်တွင်း ပိဿာ 5246.82 5239.70 5058.33 -0.14 3.59

၃ နှမ်းဆီ  ပြ ည်တွင်း ။ 5570.19 5585.40 4886.84 0.27 14.29

၄ စားအုန်းဆီ နိုင်ငံခြ ား ။ 2155.91 2181.22 1848.63 1.17 17.99

၅  ကြ က်သား အေကာင်လိုက် ပိဿာ 6897.32 6872.90 6186.50 -0.35 11.10

၆ ဝက်သား  ေပါင်သား ။ 8391.89 8410.47 8217.29 0.22 2.35

၇ အမဲသား အရိုးလွတ် ။ 10516.43 10514.08 9864.88 -0.02 6.58

၈ ဘဲဥ အလတ်စား 10လုံး 1623.92 1620.91 1553.48 -0.19 4.34

၉  ကြ က်ဥ ။ ။ 1282.20 1253.80 1257.10 -2.21 -0.26

၁၀ ငါးခူ အလတ်စားအရွယ် ပိဿာ 7152.49 7069.61 6733.06 -1.16 5.00

၁၁ ငါးရံ့ ။ ။ 7586.53 7503.63 6696.21 -1.09 12.06

၁၂ ငါးမြ စ်ချင်း ။ ။ 4411.66 4387.00 4152.78 -0.56 5.64

၁၃ ပုစွန်ေခြ ာက် ။ ။ 26648.94 26614.89 24971.06 -0.13 6.58

၁၄ ငါးရံ့ေခြ ာက် ။ ။ 25191.67 25052.78 22861.40 -0.55 9.59

၁၅  ေရကျိုငါးပိ သုံးဦးစပ် ပိဿာ 3141.15 3137.17 3113.73 -0.13 0.75

၁၆ ခရမ်းချဥ်သီး ။ ။ 2023.95 1584.45 539.94 -21.71 193.45

၁၇ ကုလားပဲခြ မ်း ။ 3271.84 3424.77 2686.94 4.67 27.46

၁၈ အာလူး အလတ်စားအရွယ် ။ 1110.00 1220.40 1038.73 9.95 17.49

၁၉  ကြ က်သွန်ဖြ ူ ဥတစ်လုံး ။ 5444.53 5778.11 4828.73 6.13 19.66

၂၀  ကြ က်သွန်နီ ဥကီး ။ 1366.20 1506.40 1492.95 10.26 0.90

၂၁ လုံချည် 2/64-ကျားဝတ် ထည် 4561.25 4554.55 3796.37 -0.15 19.97

၂၂ သားေရဖိနပ် အလတ်စား ရံ 5077.08 5019.89 5118.59 -1.13 -1.93

၂၃  ေရထည်ပစည်း 15ဲရည် ကျပ်သား 809836.52 812365.80 725485.41 0.31 11.98

၂၄ ထင်း ပိဿာ 289.54 290.05 284.79 0.18 1.85

၂၅ မီးေသွး ။ 576.11 578.73 480.65 0.45 20.41

၂၆ ဖေယာင်းတိုင် 32-တိုင် ထုပ် 392.21 376.62 431.31 -3.98 -12.68

၂၇ ဘတ်စ်ကားခ  မြ ို ့တွင်း - 1011.71 1010.00 319.01 -0.17 216.60

၂၈ ဒီဇယ်ဆီ ဂါလံ 3134.75 3267.88 2794.67 4.25 16.93

၂၉ ဓာတ်ဆီ ဂါလံ 3222.96 3341.77 3071.44 3.69 8.80

ယခင်လ
နှင့်နုိင်းယှဉ်
လင်ေပြ ာင်း
လဲသည့် %

ယခင်နှစ်
အလားတူလ 
နှင့်နုိင်းယှဉ်
လင်ေပြ ာင်း
လဲသည့် %

ဇယား(၃)အဓိကကျေသာကုန်ပစည်းများ၏လက်လီေဈးနုန်းေပြ ာင်းလဲမုများ
(၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ)

အ
မှတ်
စဉ်

ကုန်ပစည်း အမျိုးအစား
အချိန်
အတွယ်

၂၀၁၆ ခုနှစ်  
ဇန်နဝါရီလ

(ကျပ်)

             အေခြ ခံနှစ်၊ ၂၀၁၂=၁၀၀



 

၂၀၁၇ ခု စှ်

ဇယား(4)တစ် ိုငင်လံုံး၏စားသုံးသေူစျးဆ နး် ငှ့်ေငေွကးေဖာငး်ပမွ နး်ပုံပြ ကားချပ်

             အေခြ ခံ စှ၊် ၂၀၁၂=၁၀၀

၂၀၁၆ ခု စှ်
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၂၀၁၆ ခု စ်ှ ၂၀၁၇ ခု စ်ှ

ပျမး်မ ေငေွကးေဖာငး်ပမွ နး် စှအ်လိုကေ်ငွေကးေဖာငး်ပမွ နး် စားသုံးသေူစျးဆ နး်

စားသုးံသေူစျးဆ န်း စှအ်လုိက် ငှ့်
ပျမး်မ ေငွေ ကးေဖာငး်ပမွ န်း

၂၀၁၇ ခု စှ်

ေဖေဖာဝ်ါရီ မတ် ဧပ ီ  ေမ ဇနွ် ဇလုိူင်  သဂတု် စက်တငဘ်ာ ေအာက်တိုဘာ ိုဝငဘ်ာ ဒဇီငဘ်ာ ဇနန်ဝါရီ

စားသုံးသူ
ေစျးဆ နး်

122.91 123.33 126.09 127.45 128.82 129.87 130.14 130.00 130.48 131.61 132.39 132.41

စှအ်လိုက်
ေငေွကး
ေဖာငး်ပမွ နး်

8.43 8.39 9.64 9.27 9.22 8.58 4.91 3.88 3.51 3.47 6.55 7.76

ပျမး်မ ေငေွကး
ေဖာငး်ပမွ နး်

9.80 9.99 10.26 10.47 10.60 10.59 9.96 9.16 8.26 7.35 7.02 6.97

အေကာငး်အရာ

၂၀၁၆ ခု စှ်
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